
 

Intercomunicador para
bebé de vídeo digital

 
Ligação privada e segura (A-
FHSS)

Ecrã a cores de 3,5 pol., zoom
2x

Canções de emb., luz de pres. e
temp.

Modo TalkBack e de vibração

 

SCD630

Sempre próxima do seu bebé
Ligação privada e segura com tecnologia A-FHSS

O Philips Avent SCD630 permite-lhe manter sempre uma ligação segura e privada

com o seu bebé. Ouça o bebé com uma qualidade de som perfeita e veja-o com

uma imagem nítida (LCD de 3,5"), tanto durante o dia como à noite.

Ligação segura e privada

Ligação privada e segura com tecnologia FHSS adaptável

Ecrã de 3,5" de alta resolução com visão nocturna de elevada qualidade

Ouça seu bebé com um som nítido

Modo Eco de poupança de energia com indicação da ligação

Liberdade, flexibilidade, reconfortar e acalmar

Alcance até 300 metros*

Excelente tempo de funcionamento para monitorização durante a noite

Luz de presença e canções de embalar reconfortantes para acalmar o seu pequenote

Mantenha-se ligado com a opção de resposta

Modo de vibração para notificações subtis

Seleccione o melhor nível de ruído para o seu espaço envolvente

Fiabilidade e tranquilidade

3 luzes do nível de som e uma luz indicadora de ligação

Controle a temperatura no quarto do seu bebé
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Destaques

Ligação privada, segura e com FHSS

adaptável

Emparelhamento exclusivo do terminal do

telefone para uma ligação segura e privada ao

seu bebé, combinado com a nova tecnologia

de ligação FHSS (Frequency Hopping Spread

Spectrum) adaptável para o mínimo de

interferências.

Ecrã a cores de 3,5" com zoom 2x

Veja o seu bebé, de dia e à noite, com visão

nocturna por infravermelhos de elevada

qualidade que se liga automaticamente

quando escurece. Veja o seu bebé a dormir no

ecrã a cores extra grande de 3,5" e alta

resolução. O zoom digital 2x e a função de

deslocamento proporcionam-lhe uma

tranquilidade extra, para poder ver tudo o que

o bebé está a fazer.

Vídeo com som nítido perfeito

Ouça cada riso, palrar e soluço com uma

nitidez perfeita. Para além de ver, também

pode ouvir o seu bebé a qualquer momento

com um som límpido de alta qualidade.

Modo ECO

Ligue o modo ECO para reduzir o consumo de

energia durante os períodos de tempo

silenciosos no quarto do bebé, enquanto

continua a ter a certeza de que está ligado ao

seu bebé através da indicação de ligação

exclusiva. O modo ECO desliga as

transmissões de áudio/vídeo e as unidades

voltam a ligar-se apenas quando o bebé fizer

barulho.

Luzes do nível de som e de ligação

Três luzes do nível de som para indicar o nível

de som no quarto do bebé, mesmo quando o

som da unidade dos pais está desligado. Com

a indicação da ligação, sabe sempre quando o

seu intercomunicador está dentro do alcance e

ligado. A unidade dos pais alertá-lo-á quando

o seu intercomunicador estiver fora do alcance

ou quando a carga estiver fraca, ajudando-o a

certificar-se de que está sempre ligado ao seu

bebé.

Sensor de temperatura

O sensor de temperatura com alerta

personalizado permite-lhe controlar o

ambiente no quarto do bebé. O bebé não

consegue controlar a sua temperatura corporal

tão bem como os adultos e uma leve alteração

de temperatura pode agitar o bebé. Um sensor

de temperatura personalizado irá alertá-lo

imediatamente, através do visor digital na

unidade dos pais, em caso de alterações de

temperatura no quarto do seu bebé.

Alcance de 300 m

Alcance no interior até 50 metros*, alcance no

exterior até 300 metros*.

Tempo de funcionamento até 10 horas

A prática unidade dos pais, recarregável,

permite-lhe deslocar-se livremente graças à

monitorização sem fios com uma autonomia

de até 10 horas.

Luz de presença e canções de embalar

Nada se compara a uma canção de embalar

calmante e ao brilho suave e tranquilo de uma

luz de presença para acalmar um bebé

inquieto. A partir de qualquer divisão da casa,

pode selecionar uma de 5 melodias relaxantes

e ligar a luz de presença para ajudar o seu

bebé a adormecer naturalmente em poucos

instantes.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Características

# Idiomas: Inglês, espanhol, português,

italiano, francês, turco

Sensibilidade ao som ajustável

Ângulo de visualização ajustável

Compatível com Android, iOS e tablets: Não

Apenas modo áudio

Visão nocturna por infravermelhos

automática

Unidade do bebé alimentada a pilhas e

corrente elétrica: Apenas alimentação de

corrente

Função de pilha de reserva da unidade do

bebé: Não

Unidade dos pais alimentada a pilhas e

corrente elétrica

Tempo de funcionamento das pilhas na

unidade dos pais: Até 10 horas

Clipe para cinto

Controlo da luminosidade

Luz de presença reconfortante

Tecnologia de vídeo digital: Sim, FHSS

adaptável

Zoom digital e deslocamento: Sim, 2x

Modo Eco de poupança de energia: Modo Eco

com indicação de ligação

Portátil e recarregável: Sim, unidade dos pais

Alcance no interior até: 50 m

Alcance no exterior até: 300 m

Ligado e com indicação "dentro de alcance"

Alerta de pilha fraca/ligação perdida

Canções de embalar: Sim, 5

Estilo do menu: Ícones e texto

Carregamento por mini USB

Privada e segura: Sim, FHSS adaptável

Função TalkBack

Sensor de temperatura

Modo de vibração

Ecrã de vídeo LCD: 3,5" a cores

Ecrã de activação por voz: Sim, modo VOX

Funcionalidades

Aviso automático de fora de alcance

Indicação de carga

Indicação de bateria fraca

Indicador de ligado

Controlo do volume

Definições de sensibilidade

Montagem na parede

Potência

Fonte de alimentação: 100 – 240 V/50 –

60 Hz

Sintonizador/receção/transmissão

Banda de frequência: 2,4 GHz

* O alcance de funcionamento do intercomunicador para

bebé varia consoante o ambiente circundante e outros

fatores que causem interferência.
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